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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

شهروند| ۱۴ نفر از ماموران  طرح امنیت و هنگ مرزی 
»میرجاوه« بامداد دیروز به دست اعضای گروهک تروریستی 
جیش العدل ربوده شدند. یک منبع آگاه که خواسته نامش 
فاش نشــود در گفت وگو با ایرنا گفته که نیروهای مرزبانی 
بین ســاعت ۴ تا ۵ بامــداد دیروز در منطقــه صفر مرزی 
»لولکدان« ربوده شده اند. ۷ نفر از این افراد نیروهای بسیج 
طرح امنیت، ۵ نفر نیروهای هنــگ مرزی میرجاوه و ۲ نفر 
نیروهای اطالعات ســپاه بوده اند. خبرگزاری فارس مدعی 
شد که مرزبانان براثر غذای آلوده مسموم شده و توسط این 
گروهک به داخل پاکســتان منتقل شده اند. این نخستین 
بار نیست که حوادثی از این قبیل رخ می دهد؛ در سال های 
اخیر به کرات شاهد چنین اتفاقاتی بوده ایم. اتفاقات مشابه از 
حمله به پاسگاه های نظامی، شهادت و ربوده شدن مرزبانان و 
بسیاری از جنایات دیگر تروریست ها چون سربریدن سربازان 
و ... به وقوع پیوسته است. به گفته کارشناسان با توجه به اینکه 
تروریست ها در این منطقه مرزی راه فرار خود را به پاکستان 
پیدا کرده اند،آن را تبدیل به مکانی امن برای خود کرده اند. بر 
این اساس است که دیروز در بیانیه ای که وزارت امور خارجه 
سپاه پاسداران منتشر کردند، به کشور پاکستان هشدار داده 
شده که نسبت به استرداد نیروهای ربوده شده اقدام کرده و 
همچنین تدابیر الزم برای امنیت بخشیدن به مرزهای خود 

بیندیشد. 
جزییات حادثه

محل حادثه و ربوده شــدن نیروهای مرزی، منطقه صفر 
مرزی »لولکدان« مربوط به بخش »ریگ ملک« شهرستان 
میرجاوه است که در ۵۰ کیلومتری شهر میرجاوه قرار دارد. 
ایرنا به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که »تعدادی از نیروهای 
بســیجی طرح امنیت و هنگ مرزی میرجــاوه بامداد روز 
سه شنبه به دست اعضای گروهک تروریستی جیش العدل 
ربوده شــدند. این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود 
اظهار کــرد که »این افراد که گفته می شــود 14 نفر بودند 
بین ســاعت چهار تا پنج بامداد دیروز ربوده شده اند. در این 
درگیری سه نفر از تروریست ها به هالکت رسیدند و تعدادی 
زخمی و متواری شدند و بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی 

نیروهای احتیاط با یک تله انفجاری، دو تن از رزمندگان سپاه 
شهید و دو تن دیگر نیز زخمی شدند. گفتنی است؛ همچنین 
در حمله ناکام تروریست ها به این برجک، یکی از مرزبانان 

نیروی انتظامی نیز به شهادت رسید. 
بیانیه گروهک تروریستی جیش العدل

گردان نعمت اهلل توحیدی وابسته به گروهک تروریستی 
جیش العــدل در بیانیه ای حمله به پایــگاه ایرانی و ربودن 
نیروهای امنیتی هنگ مرزی میرجــاوه را برعهده گرفته 
است. گروه تروریستی جیش العدل نیز در توییتی این حمله 
را تایید کرده اســت: »گردان نعمت اهلل توحیدی وابسته به 
جیش العدل مسئولیت حمله روز دوشنبه به پایگاه مرزی 
انقالب اسالمی در منطقه میرجاوه سیستان و بلوچستان را 

برعهده گرفت.« برخی کانال های خبری نیز اعالم کردند که 
نیروی های بسیجی و مرزبان ربوده شده در میرجاوه به کشور 

پاکستان منتقل شدند.
واکنش وزارت خارجه 

سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان از دولت پاکستان 
خواســت بی درنگ تمامی امکانات و اقدامات الزم را برای 
آزادســازی نیروهای مــرزی جمهوری اســالمی ایران و 
دستگیری تروریست های شرور به کار گیرد. به گفته بهرام 
قاسمی، همچنین از سفیر پاکستان خواسته شد مراتب را 
هر چه سریعتر به دولت خود در اسالم آباد منعکس کرده و 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران را از نتایج اقدامات 

به عمل آمده مطلع نماید. 

بیخبرسازی
اعتمادسازینمیآورد

سعید پورزند
روزنامهنگار

چند ماهــی از افزایش قیمت هــا در بخش های 
مختلف می گذرد و به نظر می رســد راهکارهایی 
که بــرای ثبات بخشــیدن به بازار منظور شــده، 
هنوز افاقه نکرده و چنان که باید و شــاید مرهمی 
بر تألمات معیشــتی مردم نبوده اســت. شرایط 
درهم تنیده ای که موج نقدینگی را از بانک ها خارج 
کرده و پیش فروش ســکه را پشت سرگذاشــته، 
بازار خودرو را غافلگیــر و ارز را متاثر کرده و نوید 
خواب تورمــی برای بــازار مســکن می دهد. در 
چنین وضعیتی شــاهد کاهش چنــدروزه قیمت 
ارزهــا بودیم که تکانه هایی هــم در پاتوق دالالن 
و ســودجویان ایجاد کرد. اما این تکانه ها هنوز نه 
باعــث کاهش قیمت رب گوجه فرنگی شــده و نه 
قیمت مایحتاج عمومــی را به قبل از برهم خوردن 

روال عادی زندگی مردم بازگردانده است.
با ایــن حال امیدهایی ایجاد شــد کــه با ادامه 
روند کاهشــی قیمــت ارزها، گره های معیشــت 
تا هنوز سفت ترنشــده گشــوده شــوند. درنظر 
داشــتن این نکته و واگذاری اختیارات بیشتر به 
بانک مرکزی و ســقوط دالر از کانال های حبابی 
و همچنین طــال پیام-های خوبی بــرای جامعه 
دربرداشــت. اما به تازگی رصد اخبــار مربوط به 
بخش طال وارز نشــان از ســکوت معناداری دارد 
که حاکی از بی خبرسازی اســت. به معنای دیگر 
اعالم نکردن قیمت ها هرچند به لحاظ روانی موثر 
بوده و از التهــاب کاذب در کف خیابان جلوگیری 
می کنــد، ولی باید این نکته را در نظر داشــت که 
بی خبرســازی، اعتمادســازی نمی آورد و مقابله 
با جو روانــی ایجادشــده نیازمند اتخــاذ تدابیر 
کوتاه مــدت، میان مدت و بلند مدت اســت تا بار 

دیگر ناظر آرامش باشیم.
بی تردید ایجاد آرامش و ثبــات در بازار ازجمله 
اهدافی است که ســازمان ها و نهادهای دولتی و 
حکومتی و در بخش کالن، قوای سه گانه پیدایش 
آن را خواســتارند، اما چگونگی دســتیابی به این 
هدف نیازمند به کار بســتن تمهیداتی اســت که 
راهگشای آن تنگ کردن کانال های اطالع رسانی 
نیســت، چراکه اطالع رســانی صحیح و درست، 
خود بــه ایجاد جو اعتماد عمومــی کمک کرده و 
زمینه را برای توجه به شایعات کم می کند. اگرچه 
نمی تــوان فراموش کرد که برخورد با جوســازان 
و تشویش ســازان خبری بــازار به خودی خود در 
تزریــق آرامش به بازار موثر اســت و نمی توان در 
کنار دیگر اقدام های اقتصــادی به فضای روانی و 

رسانه ای جامعه و بازار بی توجه بود.
واضح اســت که در شــرایط فعلــی منطقه ای، 
بین المللی و جهانی، کشور نیاز به همگرایی بیش 
از پیش در بخش های گوناگون دارد و دســتیابی 
به این مهم جز بــا پیگیری، کنتــرل و برخورد با 
سودجویی ها ومنفعت طلبی فردی و گروهی میسر 
نیســت. این همت هم باید در رفتارهای شخصی 
و فرهنگ عمومــی جامعه نمود پیــدا کند و هم 
تبدیل به شــیوه رفتاری نهادهای مسئول شود تا 

در بلندمدت به فرهنگ سازی و اصالح بیانجامد.

یادداشت

مجلسوصداوسیما
غایبانثبتحقوق

صدری نوش آبــادی، معاون ســازمان اداری و 
استخدامی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی 
برای مدیران دستگاه ها به منظور فراگیری شیوه 
کار با سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفت: »تاکنون 
۹۴۹ دستگاه از ۱۵۱۲ دستگاهی که باید اطالعات 
خود را در این ســامانه ثبت می کردند، قوانین و 
مقررات و فهرست کارکنان خود را در این سامانه 
درج کرده انــد، ضمنا تعداد ۴۵۰ دســتگاه از قوه 
مجریه فهرســت حقوق و مزایای کارمندان خود 
را در سامانه وارد کرده اند.«معاون سرمایه انسانی 
سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از دیوان 
محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان 
حسابرسی به عنوان دستگاه های ناظر بر اجرای 
درســت این قانون یاد کرد و گفت: »دستگاه های 
مذکور نیز جزو آنهایی هستند که هنوز اطالعات 
خود را وارد نکرده اند. بسیاری از دستگاه های خارج 
از قوه مجریه از جمله سازمان صداوسیما و مجلس 
شورای اسالمی نیز اطالعات مربوط به خود را در 

سامانه مذکور بارگذاری نکرده اند.«

14 بسيجی، سپاهی و مرزبان در مرز پاکستان توسط تروریست های جيش العدل ربوده شده و سه 
نفر به شهادت رسيدند 

توطئهدرمیرجاوه

روزنامه شـهروند در  شـکل جدید 
خـود بـا فـرم و محتوایـی متفاوت 
منتشـر می شـود. مـا را از نظرات و 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 
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مشاوره های آموزشی مربوط به والدین، به خصوص متون 
مذهبی همه ما به نامگذاری مناســب بــرای فرزند تأکید 
می کنند اما به نظر می رسد همچنان عده ای چندان به اهمیت 
این موضوع واقف نیســتند. البته گاهی فقدان آموزش در 
برخی مناطق باعث می شود چنین اسامی عجیب و غریبی 
انتخاب شود اما همیشه هم ماجرا این طور نیست. از دهه90 
با مدشدن اسامی خاص، پر است از اسامی تازه؛ نام هایی که 
البته این تازگی همیشه بر کیفیت آنها هم اضافه نکرده است. 
در ادامه به برخی از این نامگذاری هــا و همچنین اقدامات 

پیشگیرانه ثبت احوال اشاره خواهیم کرد.
کمیته نام

درباره انتخاب اسامی عجیب البته باشگاه خبرنگاران از قول 
سخنگوی سازمان ثبت احوال گزارش داده که اجازه چنین 
کاری همیشه هم ممکن نیست. ســیف اهلل ابوترابی در این 
مورد گفته است: »این طور نیست که مانند گذشته هر نامی 
که والدین بخواهند برای فرزند انتخاب کنند و همان اسم هم 
ثبت و تأیید شود.« او در ادامه تأکید کرده: »به دنبال انتخاب 
برخی اسامی نادرست و بی معنی در ســازمان ثبت احوال، 
»کمیته نام« ایجاد شده و اسامی پیشنهادی خانواده ها در این 

کمیته بررسی می شود.« البته او در بخشی از صحبت هایش 
تأکید کرده، انتخاب نام های عجیب و نامتعارف پذیرفتنی 

نیست و اغلب این اسامی قبل از  سال ۷۰ انتخاب شده اند.
از خرما تا حلوا!

ابوترابی در این گفت وگو از برخی اسامی عجیب و غریب نام 
برده که مرور آنها هر ایرانی را به تعجب وامی دارد. مثال انتخاب 
اسم هایی نظیر آرشیو، آسیب، اجباری، اشتر، اهریمن، ملخ، 
شفتالو، شربت، قطار، کابوس، گشــنه، گرگ آقا، بره، چاه، 
چراغ، غارت، فرار، یتیم و... برای مردان و آشفته، آفت، افسرده، 
پنبه، تعارف، حلوا، خرما، خیار، شــربتی، شــقیقه، کفتر، 
نیمکت، قیمتی، لوله، لبو، پارچه، پاکت، پنیر، پوپول، پولی، 

آمریکا، آلمان، انگلیس و نام های عجیب دیگر برای دختران!
با این اسامی چه کنیم

در بخش دیگر گفت وگوی ســخنگوی ثبت احوال چند 
شــرط برای تغییرنام عنوان شــده که برخی از آنها را مرور 
می کنیم. مثال اگر اسم شــما با یکی دیگر از اعضای خانواده 
یکی باشد، می توانید برای تغییرنام اقدام کنید. همین طور 
اســامی فاقد معنای مناســب نظیر »آفت« و »افسرده« و 
»عذاب« که واقعا در دهه70 ثبت شــده بودند. نام هایی هم 

که زشت و مغایر با اصول انســانی باشند و منزلت و جایگاه 
افراد را زیر سوال ببرند، مشمول تغییر خواهند بود. به عنوان 
مثال نام هایی نظیر »چاکر«، »پالون« و حتی »دختربس« 
که زمانی در برخی مناطق انتخاب می شد. دیگر شرط هم 
اسامی مغایر با جنسیت افراد اعالم شده؛ یعنی اسم هایی نظیر 

»آرش« برای دختر یا »نسرین« برای پسر.
اسامی محبوب در  سال گذشته

آمار  سال گذشته نشان می دهد بیشترین اسامی ای که از 
سوی مردم انتخاب شده برای پسران به ترتیب امیرعلی، علی، 
محمد، ابوالفضل، امیرحسین، محمدطه، امیرعباس، حسین 
و کیان بوده و برای دختران، هم به ترتیب فاطمه، زهرا، هلما، 
زینب، یسنا، نازنین زهرا، آوا، ریحانه و رها. جالب اینجاست 
یکی از اسامی محبوب که در ماه محرم بیشترین نامگذاری ها 

به آن تعلق دارد، حسین است. 
سریال ها و فیلم ها

براســاس گفته های ســخنگوی ســازمان ثبت احوال 
همچنین گاهی اسامی فیلم ها و سریال ها نیز بر انتخاب مردم 
موثر بوده. مثال در  ســال 83، نام »ستایش« رتبه 83 را بین 

اسامی انتخابی دختران داشته است. 

گزارشی از اسامی عجيب و غریب ثبت شده در ایران 

چرااسمبچهرامیگذاریملخ؟
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رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: به بخش های نظارتی کشور توصیه می کنم 
به دنبال مچ گیــری از یکدیگر نباشــند. او با بیان اینکه باید کشــور مرکز فکری برای 
توسعه داشته باشــد، افزود: در این زمینه کشور باید یک کار اساسی و یک مرکز توسعه 
 تخصصی داشته باشد و در این شرایط هر دستگاهی مجبور است یک تفکر توسعه ای

داشته باشد.

علی الریجانی: 

بخشهاینظارتی
بهدنبالمچگیری
نباشند
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اسکندرمومنیدبیرستاد
مبارزهباموادمخدرشد

رئیس جمهور در حکمی اسکندر مومنی را به عنوان 
»دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر« منصوب کرد. در این 
حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده 
جناب عالی به موجب این حکم به عنوان »دبیر ستاد 
مبارزه با مواد مخدر« منصوب می شوید.  امید است با 
عنایات الهی، هماهنگی با وزیر محترم کشور و همکاری 
دستگاه های ذی ربط در انجام شایسته وظایف محوله 
با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشــور 

اخالقی دولت تدبیر و امید، موفق باشید.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

شرایطدفاعیرابرایپیروزی
قاطعفراهمکردهایم

سردار سالمی:  جانشین 
فرمانده ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: »ما 
امروز در قــدرت نظامی، 
ایستادگی، مقاومت، نبرد و 
پیروزی کم و کسری نداریم، بلکه شرایط دفاعی را 
برای پیروزی قاطع و آشکار فراهم کرده ایم، نه صرفا 
دفاع و جلوگیری از شکست.« سالمی تصریح کرد: 
»تهدیدات آمریکا جز اینکه ملــت ایران را قوی 

کرده است هیچ ثمری نداشته است.«

پروژهزدههستیم
عباس آخوندی، وزیر راه 
گفــت:  شهرســازی  و 
»متاســفانه در هدایــت 
سرمایه های پروژه محوری 
داریــم در حالی که باید به 
کارآمدی ها توجه کنیم. اجــرای این همه پروژه 
متفرقه می تواند کارآیی داشته باشد؟« آخوندی 
همچنین گفــت:  »باید دید ایــن پروژه ها باعث 
افزایش رفاه مردم می شود یا خیر. تنها در برنامه 

ششم توسعه صدها پروژه تصویب شده است.«

دستگیری85نفر
ازدالالنبازارارز

سردار حسین رحیمی:   
رئیس پلیس تهران بزرگ 
از دستگیری 85 دالل ارز و 
پلمپ 12 شرکت لیزینگ 
خودرو خبــر داد و گفت: 
»این افراد پس از آزادی با وقاحت تمام به اخالل در 
بازار ارز و ایجاد فضای روانی در این خصوص اقدام 
کرده بودند که توسط پلیس شناسایی و دستگیر 
شــدند. از این افراد نیز 240 هزار دالر، 175 هزار 
دینار، بیش از پنج هزار لیر، 4520 یورو و هشــت 

کیلو طالی آب شده کشف و ضبط شده است.«

محل وقوع 
گروگانگيری

باالترین ميزان 
گروگانگيری 
و تنش بين 
مرزبانان ایرانی 
و تروریست ها

منطقه 
پرتنش 
مرزی

6 اردیبهشــت ماه سال گذشــته بود که 11 مرزبان که 
قرار بود شیفت  گشــت خود را عوض کنند، اما ساعت به 
8 شب نرسیده رگباری که به روی آنها گشوده شد برنامه 
را عوض کرد. به جای گشــت زنی و تعویض شیفت 9 نفر 
از نیروهای مرزبانی به شــهادت رسیدند و دو نفر مجروح 
شدند. خبرگزاری ها از قول سرباز داوود باشتنی نوشتند: 
»وقتی تروریست ها به سمت ما حمله کردند، تنها توانستم 
در قسمت جنگلی و پشــت درختان مخفی شوم. بعد از 
اینکه تروریست ها نیروها را به شهادت رساندند به نیروهای 
کادری تیر خالصی زدند. در دقایق آخر دیدم که آنها یکی 
از سربازان که زنده بود را با خود بردند.« سرباز سعید براتی 
از هنگ مرزی میرجاوه ربوده و به داخل خاک پاکســتان 

منتقل شده است. از زمانی که خبر شهادت نیروهای مرزی 
رسید و گروهک »جیش الظلم« مسئولیت این حمله را بر 

عهده گرفت.
ماجرای 5 سرباز ربوده شده

سحرگاه روز هفدهم بهمن سال 92، پنج سرباز ایرانی 
در منطقه جکیگور اســتان سیســتان و بلوچستان و در 
نزدیکی مرزهای کشور پاکســتان مفقود شدند. در تاریخ 
20 بهمن گروهک موسوم به »جیش العدل ایران« با انتشار 
تصاویری در صفحه توییتر خود مسئولیت ربایش 5 نفر از 
مرزبان های ایرانی را بر عهده گرفت. گرچه هیچ گاه به طور 
رســمی علت اصلی ربایش مرزبانان ایرانی اعالم نشد، اما 
برخی از سایت ها خارج از کشور موضوعاتی همچون آزادی 
زندانیان اهل تسنن و همچنین آزاد شدن برخی از اعضای 
گروه تروریستی جیش العدل که در زندان های ایران به سر 
می بردند را به عنوان مطالبه جیش العدل در مقابل آزادی 

سربازان ایرانی عنوان می کردند.
گروگانگیری 16 مرزبان توسط جنداهلل

گروه جنداهلل به سرکردگی عبدالمالک ریگی که به باور 
بسیاری از کارشناسان »احتماال با القاعده مرتبط است«، 
۲۴ خرداد ۱۳۸۷ با حمله به یک پاسگاه مرزی در سراوان، 
۱۶ مأمور پلیس مستقر در آن پاسگاه را به گروگان گرفتند 
و آنها را به محلی نامعلوم در خاک پاکستان منتقل کردند. 
پس از این گروگانگیری، گروه جنــداهلل اعالم کرد که در 
مقابل آزادی گروگان ها، خواســتار آزادی ۲۰۰ وابســته 
خود در زندان های ایران، از جمله عبدالحمید ریگی، برادر 
عبدالمالک ریگی اســت که در آن زمان به تازگی از سوی 
دولت پاکســتان تحویل مقامات ایرانی شــده بود. گروه 
عبدالمالک ریگی همچنین تهدید کرده بود که در صورت 
امتناع ایران از آزادی ۲۰۰ وابسته خود، تمامی ۱۶ گروگان 

را خواهد کشت. 

سربازایرانِیاسیردرپاکستان


